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W numerze:
Orzeczenie tygodnia
Przedmiotem interpretacji indywidualnej nie mogą być przepisy prawa procesowego
Express podatkowy
PIT: Wierzytelności pożyczkowe podlegające konfuzji ,otrzymane w związku z likwidacją sp. osobowej,
nie są opodatkowane PIT

CIT: Prowizje i opłaty okołokredytowe stanowią odsetki w rozumieniu art. 11 ust. 4 polsko-słowackiej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

VAT: Stawka VAT dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego
korzystania z miejsca postojowego

Legislacja
Projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium RP obywateli Wielkiej Brytanii
PwC w Prasie
Raportowanie schematów podatkowych: Fiskus nie będzie zbierał informacji o ulgach

Orzeczenie tygodnia
Przedmiotem interpretacji
indywidualnej nie mogą
być przepisy prawa
procesowego
W dniu 30.01.2019 r. Naczelny
Sąd Administracyjny wydał
wyrok, zgodnie z którym skutki
ochronne interpretacji
indywidualnej obejmują tylko
przepisy prawa materialnego.
Gdyby nawet założyć,
że dopuszczalne jest również
wydawanie interpretacji
indywidualnych przepisów
procesowych, to zastosowanie
się do takiej interpretacji dla
wnioskującego nie
spowodowałoby żadnego

skutku ochronnego.
Niedopuszczalne jest
występowanie o wydanie
interpretacji, która miałaby
potwierdzać skutek ochronny
już posiadanych interpretacji.
W szczególności
niedopuszczalne jest wydanie
interpretacji, która miałaby
potwierdzać skuteczność
zainicjowania postępowania
o stwierdzenie nadpłaty,
na podstawie posiadanych już
interpretacji. Gdyby
ustawodawca chciał dopuścić
możliwość wydawania takich
interpretacji to wprost
musiałby zamieścić taką
podstawę prawną w ordynacji
podatkowej.

Express podatkowy
PIT: Wierzytelności
pożyczkowe otrzymane
podlegające konfuzji,
w związku z likwidacją
spółki osobowej, nie są
opodatkowane PIT
W dniu 31.01.2019 r. Naczelny
Sąd Administracyjny wydał
wyrok, w którym wskazał,
że otrzymanie przez podatnika,
w ramach podziału majątku
rozwiązanej spółki osobowej,
wierzytelności wobec podatnika
o zwrot pożyczki pieniężnej,
która to pożyczka została
udzielona mu przez spółkę
kapitałową, która została
następnie przekształcona
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w spółkę osobową, nie będzie
skutkować dla podatnika
powstaniem przychodu
podatkowego. Taka sytuacja
oznacza wygaśnięcie
wierzytelności, a to wygaśnięcie
nie może być zrównane ze
zbyciem wierzytelności, a zatem
będzie neutralne podatkowo.

CIT: Prowizje i opłaty
okołokredytowe stanowią
odsetki w rozumieniu art.
11 ust. 4 polsko-słowackiej
umowy o unikaniu
podwójnego
opodatkowania
W wyroku wydanym
30.01.2019 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi
orzekł, że prowizje i opłaty
okołokredytowe zapłacone
bankom słowackim,
są wydatkami ściśle związanymi
z finansowaniem kredytowym
zaciągniętym przez spółkę,
a więc pozyskaniem kapitału.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 polskosłowackiej u.p.o.
oraz Komentarzem do art. 11
Konwencji Modelowej OECD
za odsetki należy uznać każde
(w związku z wykładnią
literalną pojęcia „wszelkie”)
wynagrodzenie za korzystanie
z „wypożyczonego” kapitału,
a nie tylko oprocentowanie
nominalne, ale także opłaty
przygotowawcze,
manipulacyjne, prowizje i tym
podobne. Zatem prowizje
i opłaty okołokredytowe
stanowią odsetki w rozumieniu
art. 11 ust. 4 polsko-słowackiej
u.p.o., jako dochód z wszelkiego
rodzaju wierzytelności.
W konsekwencji zgodnie z art.
11 ust. 2 polsko-słowackiej
u.p.o. opisane prowizje
podlegać będą opodatkowaniu
w Polsce podatkiem u źródła.

VAT: Stawka VAT
dla transakcji sprzedaży
lokalu mieszkalnego
wraz z prawem
do wyłącznego
korzystania z miejsca
postojowego

rodzin, w okresie bezpośrednio
następującym po wystąpieniu
tego państwa z Unii
Europejskiej i Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej,
co ma nastąpić z dniem 30
marca 2019 r.

W dniu 1.02.2019 r. Naczelny
Sąd Administracyjny wydał
wyrok, w którym wskazał,
że dostawa lokalu mieszkalnego
wraz z prawem do wyłącznego
korzystania z miejsca
postojowego, w przypadku
objęcia ich dwiema odrębnymi
księgami wieczystymi, nie
stanowi jednolitego
świadczenia na rzecz nabywcy
lokalu. Skutkiem powyższego
wyłącznie dostawa lokalu
mieszkalnego korzysta z
obniżonej, tj. 8% stawki VAT.
Natomiast sprzedaż miejsca
postojowego opodatkowana jest
23% stawką VAT.

PwC w mediach

Legislacja
Projekt ustawy o zasadach
pobytu na terytorium RP
obywateli Wielkiej Brytanii
W dniu 22 stycznia 2019 r.
na stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano nowy
projekt ustawy o zasadach
pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej oraz
członków ich rodzin w związku
z wystąpieniem tego państwa
z Unii Europejskiej
i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej.

Raportowanie schematów
podatkowych: Fiskus nie
będzie zbierał informacji
o ulgach
(…) Robert Jurkiewicz, partner
w dziale podatkowo-prawnym
PwC, podkreśla,
że w przypadku ulg i zwolnień,
które wynikają wprost z ustaw
podatkowych, ministerstwo
wskazuje na tzw. przesłankę
alternatywnej drogi
postępowania. To oznacza,
że jeśli podatnik faktycznie
poniósł koszty odliczane
w ramach ulg na B R lub IP
Box, to nie trzeba tego zgłaszać
fiskusowi. Obowiązek taki może
się natomiast pojawić, gdy
uzgodnienie, w którym pojawia
się ulga, można uznać
za schemat podatkowy.
Artykuł ukazał się w Dzienniku
Gazecie Prawnej z 4.02.2019 r.,
Pełna treść artykułu

Projekt ma na celu
uregulowanie zasad pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywateli
Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej oraz członków ich
pwc
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Polecamy
27.02.2019

19.02.2019

Seminarium

Webinarium

14.2.2019

Webinarium

Jak przygotować się do
nowych obowiązków w
zakresie e-Sprawozdań
Finansowych

Jak efektywnie
zarządzać
międzynarodowymi
oddelgowaniami
pracowników

Schematy podatkowe
MDR – kogo dotyczy
obowiązek raportowania
i jak się do niego
przygotować?

Zapraszamy na webinarium,
podczas którego omówimy nie
tylko, jak sporządzić eSprawozdanie Finansowe, ale
również jak wyglądają nowe
struktury logiczne sprawozdań
finansowych, w jaki sposób
stworzyć sprawozdanie w nowej
strukturze oraz jakie są możliwe
rozwiązania, oraz w jaki sposób
podpisać e-Sprawozdanie i jak
złożyć je do odpowiednich
organów.

Wzrastająca liczba
zagranicznych podróży
służbowych oraz
międzynarodowych
oddelegowań pracowników
powoduje rosnącą potrzebę
wdrożenia systemu
technologicznego
wspomagającego tę funkcję w
organizacjach. W trakcie
naszego spotkania
zademonstrujemy najnowsze
technologie pomagające w
lepszym zarządzaniu
mobilnością pracowników.

Kwestie dotyczące nowych
przepisów MDR rodzą wiele
pytań. Dnia 31 stycznia
Ministerstwo Finansów (MF)
opublikowało Objaśnienia MDR,
które w bardzo dużym stopniu
wpłyną na praktykę stosowania
regulacji MDR. Zapraszamy na
bezpłatne webinarium, które
przybliży uczestnikom zasady
MDR oraz pozwoli przygotować
się do nowych obowiązków
raportowych, w tym efektywnie
zaplanować wewnętrzne
procedury w tym zakresie.

Więcej informacji…

Więcej informacji…

Więcej informacji…

Tomasz Misiak
Starszy menedżer
+48 502 18 4858
tomasz.misiak@pwc.com

Maciej Stępień
Menedżer
+48 519 504 696
maciej.stepien@pwc.com

Porozmawiajmy
dr Sławomir Krempa
Partner
+48 22 746 6874
slawomir.krempa@pwc.com

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 5lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania
profesjonalnej porady.
© 2019 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC"
odnosi się do PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers
International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

